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Nyckelbrickor, Brickläsare och Porttelefon
Nyckelbrickor och brickläsare:
Håll nyckelbrickan någon centimeter framför brickläsaren.
Nyckelbrickor och porttelefon:
Håll nyckelbrickan någon centimeter framför 5-an på porttelefonen.
Ny lägenhetsinnehavare och nyckelbrickor:
Eftersom lägenhetsinnehavare personligen ansvarar för nyckelbrickor kan dessa inte överlåtas
till annan person. Nyckelbrickor avregistreras automatiskt 4 veckor efter lägenhetskontrakt har
slutat gälla. Ny lägenhetsinnehavare/hyresgäst måste därför beställa nya nyckelbrickor.
Speciella behov:
Handikappanpassning eller behov av ytterligare nyckelbrickor kan diskuteras med styrelsen.
Nyckelbrickor och säkerhet:
Det finns många som rör sig i centrum och kring vår fastighet. Nyckelbrickor är eftertraktade och
vi behöver därför hantera dessa med aktsamhet. För att kunna spärra borttappade brickor har
varje bricka en unik identitet som är kopplade till den person som kvitterar ut nyckeln. I
händelse av brott kan polisen få tillgång till uppgifter om detta. Tänk på att hålla koll på
brickorna och att också avregistrera dessa om de kommer bort eller går sönder.
Beställa/spärra nyckelbrickor och ändra porttelefonuppgifter
Om ni önskar beställa nyckelbrickor, spärra borttappade/ trasiga nyckelbrickor eller ändra
porttelefonuppgifter kan detta göras på ”beställningsblanketten”. Lista med lägenhetsnummer
för nyckelbrickor finns utanför tvättstugorna. Observera att ifylld och underskriven blankett
antingen mailas eller skickas till Baxec. Beställda nyckelbrickor skickas till lägenhetsinnehavarens
adress och faktureras via lägenhetsavgiften. Priset för en bricka är 300kr.
Nyckelbrickor och sopkärlen:
Och så har vi Sopkärlen på gården som på lite sikt kommer förses med lås som öppnas med
brickorna. Tänk på att inte kasta hushållssopor i sopkärlet som är märkt KN Nail.

Bostadsrättsförening Rubinen 1
Centralvägen 17
171 68 Solna

Porttelefoner dagtid (7-21):
För att ringa med porttelefonen trycker man på tangenten under ”telefonsymbolen”,
stegar sig fram med piltangenterna till det namn man ska ringa,
och trycker på tangenten under ringsymbolen.

Porttelefoner hela dygnet:
Tryck på B och slå telefonnumret (med riktnummer) som angetts till porttelefonsystemet.
Att svara på samtal från porttelefonen:
Porten låses upp genom att trycka 5.
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